کجذ دس عشف ساست ضکن ٍ صیش قفسِ سیٌِ قشاس داسد ٍ تَسظ

 هػشف ثشخی داسٍّب

ضشیبى کجذ ٍ یک ٍسیذ ثِ ًبم ٍسیذ ثبة؛ هطشٍة هی ضَدٍ .سیذ

 هػشف عَالًی هذت الکل

ثبة خَى سیبّشگی سا اص سٍدُ ّب ثِ کجذ هی ثشد تب کجذ ثتَاًذ

 اًسذاد هجبسی غفشاٍی

 -اختالل دس حبفظِ

هَاد غزایی هَجَد دس آى سا جْت رخیشُ سبصی ٍ سبخت

 ثیوبسیْبی خَد ایوٌی

 -کن خًَی

 کبّص سغح َّضیبسی ٍ کوب کِ ثِ دلیل تجوغ هَادسوی دس هغض هی ثبضذ.

قٌذّب ،پشٍتئیٌْب ( هثل آلجَهیي) ٍ چشثی ّب ثکبس ثجشدّ .وچٌیي

عالئن سیروز

 -جوغ ضذى هبیغ دس فضبی ضکن (آسیت)

کیسِ غفشا تَسظ هجشای غفشاٍی ثِ کجذ هتػل هی ضَد .کجذ

دس هشاحل اٍلیِ ثیوبسی ػالئن ضبهل تت ،کبّص ٍصى ،اسْبل ٍ

 -ػفًَی ضذى خَدثخَد هبیغ آسیت

ٍظبیف هْوی سا ثِ ػْذُ داسد ایي ٍظبیف ػجبستٌذ اص:
 رخیشُ سبصی ٍ سبخت قٌذّب ،پشٍتئیٌْب
(هثل آلجَهیي) ٍ چشثی ّب.
 رخیشُ سبصی ٍیتبهیي آ ،د ٍ آّي
 رخیشُ ٍیتبهیي کب
 سبخت ػَاهل هؤثش دس اًؼقبد خَى (فبکتَس ّبی
اًؼقبدی)
 سبخت غفشا؛ غفشا دس ثبصجزة چشثی اص سٍدُ
ًقص هْوی سا ثِ ػْذُ داسد.
 اص ثیي ثشدى سوَم ٍ هَاد ضیوبیی هضش
 دفغ داسٍّب اص ثذى

بیواری سیروز چیست؟

استفشاؽ ،خستگی ٍ ضؼف ،ثی اضتْبیی ،ثضسگی کجذ

ٍ خبسش

هی ثبضذ .دس هشاحل پیطشفتِ ػالئن ػجبستٌذ اص:
 -خًَشیضی اص دستگبُ گَاسش کِ ضبهل خًَشیضی اص

-

ًبسسبیی کلیَی

تشخیص
قغؼی تشیي ساُ تطخیع سیشٍص ًوًَِ ثشداسی اص کجذ است.

هشی ٍ هقؼذ است کِ ثِ دلیل افضایص فطبس دس ٍسیذ

ّوچٌیي سًََگشافی ٍ سی تی اسکي اص کجذ ثِ تطخیع کوک

ثبة هی ثبضذ .افضایص فطبس دس ٍسیذ ثبة ثبػث گطبد

هی کٌذ .ػالٍُ ثش ایي آصهبیص ّبی هشثَط ثِ ػولکشد کجذ هیضاى

ضذى ٍسیذّبی هشی یؼٌی ٍاسیس هشی هی ضَد کِ اص

پیطشفت ثیوبسی سا ًطبى هی دٌّذ .ایي آصهبیص ّب ضبهل اًذاصُ

غالئن هشاحل ًْبیی سیشٍص هی ثبضذ ٍ فشد سا هستؼذ

گیشی پشٍتئیي ّبی خَى ،آًضین ّبی کجذی ،ثیلی سٍثیي ٍ

خًَشیضی هی کٌٌذ .ػالٍُ ثش افضایص فطبس ٍسیذ ثبة؛

ثشسسی ػَاهل اًؼقبدی هثل  PTهی ثبضٌذ.

کوجَد ػَاهل اًؼقبدی ًیض ثبػث ثشٍص خًَشیضی ّبی

درهاى

غیش عجیؼی دس هٌبعق هختلف ثذى هی ضَد.

دسهبى ثستگی ثِ ػلت سیشٍص ٍ ػَاسضی کِ فشد تجشثِ هی کٌذ

 ثشٍص کجَدی دس سٍی پَست کِ ثِ ػلت کوجَد ػَاهلاًؼقبدی ٍ خًَشیضی صیش پَستی هی ثبضذ.

داسدّ .ذف اص هؼبلجِ پضضکی کٌتشل ٍ دسهبى ػَاسؼ ًبضی اص
سیشٍص ٍ جلَگیشی اص پیطشفت ثیوبسی هی ثبضذ .اقذاهبت

سیشٍص یک ثیوبسی هضهي ٍ ثشگطت ًبپزیش کجذ است .دس ایي

 -صسدی پَست ( یشقبى )

ثیوبسی سلَل ّبی کجذ دچبس آسیت ضذُ ٍ ثتذسیج اص ثیي هی

 -ثشجستِ ضذى سگ ّبی سغح ضکن

سًٍذ ٍ دس ًْبیت سلَل ّبی هشدُ جبی سلَل ّبی سبلن سا هی

ٍ -سم دس اًذام ّب

گیشًذ.

 -کبّص هیل جٌسی

علل سیروز

 -سَء ّبضوِ

هحذٍد کشدى دسیبفت آة ،هبیؼبت ٍ ًوک ٍ

سیشٍص هی تَاًذ ػلل ثسیبس صیبدی داضتِ ثبضذ .ضبیغ تشیي آًْب

 -دسد ضکن

کطیذى آة ضکن

ػجبستٌذ اص:

 -ثضسگ ضذى پستبى دس هشدّب

 ػفًَت ّبی ٍیشٍسی هثل اًَاع ّپبتیت ّبی
ٍیشٍسی
 هسوَهیت ثب سن ّب ٍ داسٍّب
 ثیوبسیْبی اسثی هثل ٍیلسَى ٍ تیشٍصیٌوی

دسهبًی ػجبستٌذ اص:


اًذٍسکَپی




 تت کبّص ثشٍى دّی ادساسی ٍتیشُ ضذى سًگ ادساس -هذفَع ثی سًگ

کٌتشل خًَشیضی اص ٍاسیس هشی اص عشیق
دسهبى آسیت ثب استفبدُ اص داسٍّبی ادساسآٍس،

دسهبى خًَشیضی ٍ کن خًَی اص عشیق تضسیق خَى
ٍ فشآٍسدُ ّبی خًَی



پیص گیشی ٍ دسهبى اختالالت سغح َّضیبسی
ٍکوب اص عشیق تجَیض ضشثت الکتَلَص ٍ قشظ یب
ضشثت هتشًٍیذاصٍل




دسهبى سَء تغزیِ تجَیض ٍیتبهیي ّب ثخػَظ

در صورت آب آوردى شکن روزانه  2ساعت داخل واى آب ولرم تا

ٍیتبهیي ّبی آ ،د ،ای ٍ کب

گردى استراحت کنیذ .

دسهبى ػفًَت

در صورت تهوع و درد شکن و سیاه شذى بالفاصله به بیوارستاى
هراجعه نواییذ

ٍ -اکسي ّپبتیت  Bسا تضسیق کٌیذ.

پیش آگهی

 -سبلیبًِ ٍاکسي آًفَالًضا سا تضسیق کٌیذ.

هشاحل پیطشفتِ سیشٍص خغشًبک است ٍ کٌتشل
ػَاسؼ ًیض هطکل هی ثبضذ ٍ تٌْب ساُ ًجبت فشد هجتال
اًجبم پیًَذ کجذ هی ثبضذ.

سیروز

 جْت تسکیي خبسش ثِ تَغیِ ّبی صیش ػول کٌیذ:

اص غبثَى هالین استفبدُ کٌیذ.



ثؼذ اص دٍش گشفتي خَد سا ثب حَلِ ًشم خطک
کٌیذ ٍ ثالفبغلِ کشم هشعَة کٌٌذُ ثش سٍی

چنذ توصیه های ههن
 جضٍُ هشثَط ثِ داسٍّبی تجَیض ضذُ ٍ ػَاسؼ آى سا اصپشستبس خَد ثخَاّیذ.
 تٌظین سطین غزایی ٍ هیضاى دسیبفت ًوک ٍ هبیؼبتجْت کٌتشل ػَاسؼ سیشٍص کبس پیچیذُ ای

مركسآموزشي درماوي ومازي
واحد آموزش ضمه خدمت

پَست ثوبلیذ.

ورید كبد



اص لَسیَى ضذ خبسش استفبدُ کٌیذ.



ًبخي ّبی خَد سا ّویطِ کَتبُ ًگِ داسیذ.

نکته ههن:

هی

در صورت بروز استفراغ خونی و کاهش سطح هوشیاری

ثبضذ ٍ ثبیذ یک هتخػع هجشة تغزیِ ایي کبس سا

مجراي صفراوي
ورید باب
شریان كبدي

سریع به پسشک هراجعه کنیذ.

اًجبم دّذ .
 هػشف سجضی ٍ هیَُ سا فشاهَش ًکٌیذ. اص هػشف خَسدًی ّبی ٍاًیل داس هثل ثستٌیثیسکَییت کبساهل داس ٍ ثؼضی تٌقالت هثل آجیل،
ثبدام صهیٌی ٍ گشدٍ پشّیض کٌیذ
 اص کن تحشکی ثپشّیضیذ ٍ یک ثشًبهِ ٍسصضی هالینداضتِ ثبضیذ .ثی تحشکی ثبػث یجَست ٍ تطذیذ
خًَشیضی هی ضَد.
 دس غَست احسبس خستگی ،استشاحت کٌیذ. ثغَس هشتت تحت ًظش پضضک ثبضیذ. جْت پیص گیشی اص خًَشیضی اص لثِ اص هسَاک ًشماستفبدُ کٌیذ.
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